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APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS (ART. 
129, § 9º, DO CP). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. 
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA 
FIRMES E COERENTES NAS DUAS FASES 
PROCESSUAIS, ALIADAS AO LAUDO PERICIAL QUE 
ATESTA AS LESÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0017130-37.2013.8.24.0023, da comarca da Capital Juizado de Violência 
Doméstica contra a Mulher em que é Apelante D. da S. X. e Apelado M. P. do E. 
de S. C.:

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 10 de maio de 2018, teve a 
participação dos Exmos. Srs. Des. José Everaldo Silva e Des. Sidney Eloy 
Dalabrida. Funcionou, pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Exmo. Sr. Dr. 
Francisco Bissoli Filho.

Florianópolis, 14 de maio de 2018.

Alexandre d'Ivanenko
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PRESIDENTE E RELATOR

RELATÓRIO

Na Comarca da Capital, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra D. da S. X., imputando-lhe a prática do crime 

previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei 11.340/06, pelos fatos assim 

narrados na exordial acusatória (fls. 02/03):

Em data de 05 de agosto de 2012, por volta das 20h, no interior da 
residência do casal [...] o denunciado D. da S. X. Agrediu fisicamente a vítima L. 
de S. D., sua companheira, enquanto ela estava deitada na cama do casal, 
puxando-a para o chão com as roupas de cama, tentando sufocá-la com um 
cobertor sobre seu rosto, além de agarrar com força a garganta dela, tentando 
esganá-la, causando-lhe, em as lesões corporais descritas no laudo pericial [...].

A denúncia foi recebida em 13 de maio de 2013 (fl. 22). Em 07 de 

novembro de 2013 foi decretada a suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional (fl. 41), o qual voltou a contar a partir de 8 de agosto de 2014, 

quando D. da S. X. foi citado em cartório (fl. 51). A sentença foi publicada em 03 

de junho de 2016 (fl. 94).

Concluída a instrução, a denúncia foi julgada procedente para 

condenar D. da S. X. à pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime 

inicialmente aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 129, § 9º, do 

Código Penal, com incidência do art. 7º, inc. I, da Lei 11.340/06; concedida a 

suspensão condicional da reprimenda pelo prazo de dois anos (fls. 86/93).

Insatisfeito, D. da S. X.  deflagrou recurso de apelação. Nas razões 

de apelação apresentadas às fls. 128/133, almeja ser absolvido da prática do 

crime de lesões corporais, ensejando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu 
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contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do reclamo (fls. 137/139).

Lavrou parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. Andrey Cunha Amorim, oportunidade em que opinou pelo conhecimento e 

desprovimento do apelo (fls. 146/149).

Este é o relatório.
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VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso há de ser 

conhecido e, inexistindo preliminares a serem apreciadas, nem mesmo de ofício, 

passo a análise do mérito.

Trata-se de recurso interposto por D. da S. X. contra decisão que 

julgou procedente a denúncia para condená-lo pelo cometimento do delito de 

lesões corporais, perpetrado no âmbito doméstico.

Objetivando a reforma do decisum, aduz, em síntese, inexistirem 

nos autos comprovação segura da prática delituosa. Entretanto, em que pese os 

argumentos elencados, tenho que inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Isto porque tanto a materialidade quanto a autoria do delito 

restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência (fls. 6), do laudo 

pericial (fl. 9) e dos depoimentos colhidos na fase judicial.

Quando ouvida na fase administrativa, a vítima L. de S. D. relatou 

que vive em união estável com o apelante há cerca de 15 (quinze) anos, e que 

no dia dos fatos D. chegou em casa com duas cervejas na mão, a convidando 

para beber. Diante da negativa, o acusado lhe derrubou no chão e tentou sufocá-

la com o cobertor sobre o rosto, tendo ainda apertado sua garganta com as 

mãos. Sustentou que pediu por socorro e que D. a soltou apenas quando a 

vizinha Osmarina bateu em sua porta (fls. 11/12).

Em juízo, ratificou sua narrativa, relatando ter sido lançada ao chão 

por D., o qual também tentou sufocá-la com um cobertor. Asseverou que essa 

não foi a primeira agressão, mas antes não havia registrado ocorrência, e que 

tem medo que o apelante apareça em sua casa, relatando que após os fatos 

descritos na denúncia houve outra agressão, oportunidade em que D. chegou a 
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ser preso em flagrante por ter tentado matá-la.

O apelante por sua vez, teve sua revelia decretada, nos termos do 

art. 367 do Código de Processo Penal.

As declarações da ofendida, entretanto, se coadunam com o laudo 

pericial de fl. 9, onde consta que L. apresentava "equimoses avermelhadas e 

violáceas nas regiões antero-lateral direita e antero-lateral esquerda da região 

cervical".

Ressalta-se que as declarações das vítimas têm lugar central na 

elucidação de fatos, como os apurados nos autos, tendo em vista que as 

agressões acontecem preponderantemente no ambiente privado e longe de 

testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Já decidiu este Tribunal de Justiça:

Tratando-se de violência doméstica, muitas vezes as ameaças e as 
agressões ocorrem longe do olhar de qualquer testemunha, razão pela qual a 
palavra da ofendida é de fundamental importância para o esclarecimento dos 
fatos, ainda mais quando corroborada por outros meios de prova [...] (Ap. Crim. 
2014.052853-2, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 11.11.14).

O Superior Tribunal de Justiça orienta: "No  que se refere ao crime 

de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a 

condenação, notadamente se a conduta foi  praticada  em  contexto  de  

violência doméstica ou familiar" (HC 327.231, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 

17.3.16).

Assim, ao contrário do que alega a defesa, a acusação logrou êxito 

em comprovar – inclusive na fase judicial – a materialidade e a autoria do delito, 

sendo inviável acolher o pleito absolutório.

Ex positis, entendo por conhecer do recurso e negar-lhe 

provimento, mantendo incólume a decisão objurgada.
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Observa-se que a comarca de origem deverá promover a(s) 

devida(s) comunicação(ões), conforme dispõe o § 2.º do art. 201 do Código de 

Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 11.690/2008.

Este é o voto.
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